
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informuję, iż: 
 
Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie  
Sp. z o. o., 56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26. 
Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych: 
 emailem biuro@dbi-consulting.pl lub  
 listownie na adres Administratora danych osobowych z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych 
Dane inspektora ochrony danych są dostępne na www.pcmwolow.pl w zakładce dane osobowe. 

 
 
Dane osobowe przetwarzane będą w celuzwiązanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego (dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer) 
prowadzonym w trybie …………………. 
Podstawą przetwarzania danych osobowych jestart. 6 ust 1 pkt c RODO (przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). 

 
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 ze zm.) 
 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 
 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania. 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczegotj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
nie przysługuje Pani/Panu: 
−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 
 
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w 
przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego.Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 
z ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób 
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
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